Concept Verslag

Onderwerp
Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden

Afwezige bestuursleden
Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 5 oktober 2016
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
P. Vreeswijk (PV), H. Meijer (HM), M. Koops (MK), K. Bos(KB), S. Vreeswijk (SV),
M. Groot(MG), L. Brugman(LB), G. van Houwelingen (GvH)
M. Knijn (MKn)
15 bewoners alsmede de heren Boerlijst, Van Es, De Ruiter, Nijenhuis,Ten Hagen,
Schram, Gijlswijk, Bruintjes, Graal en Van Ommeren

1. Opening en mededelingen
PV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag en actielijst van 7 september 2016
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Hierna wordt het verslag
goedgekeurd onder dankzegging aan de notuliste. De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig
aangepast.
3. Ingekomen en verzonden stukken
 Uitnodiging Kunstkoorts in de Groene Buffer;
 Mail Gem. Haarlemmermeer inz. Nieuwsbrief Hart van Zwanenburg;
 Mail 16 september van Mw. Markerink inz. Slecht onderhoud openbare buitenruimte( mail is
doorgestuurd naar gebiedsmanagement);
 Brief Gem. Haarlemmermeer inz. Werkzaamheden Zwanenburgerdijk;
 Mail van de voorzitter aan wethouder Graal inzake onkruid station Halfweg-Zwanenburg ( reactie ter
vergadering van de heer Graal: taak van prorail. Er gaat brief uit naar Rijnland, NS en prorail);
 Brief Gem. Haarlemmermeer inzake vuurwerkverbodsgebied;
 Mail hr. Haverkort inzake beëindiging werkzaamheden Omgevingsraad Schiphol;
 Mail hr. Haverkort inzake zorg uitbreiding Schiphol;
 Mail van Martin ten Hagen inzake brede school Margrietplantsoen;
 Mail van de heer Spigt van Amstelring proefweek Eigen Haard;
 Brief Gem. Haarlemmermeer inzake werkzaamheden Domineeslaan;
 Mail Andre Hoogland inzake station Halfweg-Zwanenburg;
 Mail Ramon Boerlijst, gebiedsbeheer, inzake kunstgrasveld.
4. Maaibeleid Gemeente Haarlemmermeer
De heren Boerlijst, De Ruiter, Van Es en Nijenhuis zijn voor dit punt aanwezig. De heer Boerlijst geeft een
toelichting: Wat is nu de relatie tot het besluit van de gemeenteraad en de daadwerkelijke praktijk t.a.v. het
maaibeleid. De doelstelling was om met minder te maaien meer te investeren in fietspaden. Die doelstelling
lijkt niet te worden gehaald. De heer Nijenhuis geeft een toelichting op de termen schraal gras, bloemrijkgras.
Het streven is om met een verminderd maaibeleid de kernen van de dorpen te ontzien.
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Er vindt een levendige discussie plaats tussen bewoners en de vertegenwoordigers van de gemeente.
Toegezegd wordt dat een derde categorie wordt toegevoegd tav het maaien, t.w.: Laag, midden, hoog.
Conclusie: het besluit van de gemeenteraad is nog niet voldoende geïmplanteerd in de uitvoeringsorganen.
Voor het volgend jaar dient exact te worden aangegeven waar wel en niet gemaaid zal worden.
5. Toelichting 3 tal bewoners inzake zorgen Margrietplantsoen
De heren Ten Hagen, Schram, Gijlswijk en Bruintjes zijn voor dit onderwerp aanwezig. Zij spreken hun
verontrusting uit over de keuze van de gemeente voor een IKC op de locatie Margrietplantsoen.
Onvoldoende zijn alternatieven onderzocht. Ook de noodzaak van een brede school op één locatie is
onvoldoende belicht. Men heeft meer dan 200 handtekeningen opgehaald die tegen deze locatie pleiten,
met name ivm de verkeerschaos die zal ontstaan. Op 11 oktober vindt een informatieavond plaats
georganiseerd door de “Nee-groep”. De dorpsraad is hiervoor uitgenodigd. Externe adviseurs zullen op deze
avond een toelichting geven. De dorpsraad heeft op diverse momenten kenbaar gemaakt niet gelukkig te zijn
met de locatie Margrietplantsoen omdat hiermee het laatste openbaar groen van Halfweg wordt opgeofferd.
SV geeft aan dat de dorpsraad een brief zal sturen naar de gemeente, met cc. naar de verantwoordlijke
wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, met het verzoek om hun besluit te heroverwegen gezien in
het licht van de komende fusie en de scholenproblematiek die ook in Zwanenburg speelt. Tenslotte wordt
vanuit de bewoners de vraag gesteld hoe succesvol het brede-school-concept eigenlijk is. MG geeft aan dat
het slagingspercentage rond de 80% ligt.
6. Hart van Zwanenburg
Het bestemmingsplan ligt nog tot 19 oktober ter inzage. Volgende week vergadering PCO. In november vindt
een informatieavond plaats waarbij de plannen voor dorpshuis en sporthal worden gepresenteerd.
7. Verslag portefeuillehouders
GvH: op korte termijn zullen de werkzaamheden starten mbt de sluisjes. Project wordt gedeeltelijk
gefinancierd door de gemeente Amsterdam.
KB: N200: wanneer deze werkzaamheden gaan starten zal vanuit de gemeente Haarlemmermeer
besluitvorming hebben plaatsgevonden tav het ringdijkbeleid zodat met een experiment gestart kan worden
om het vrachtverkeer te weren over de Zwanenburgerdijk.
Gebiedsmanagement: gelijklopend aan het vertrek van Matthie Vermeulen vindt een herindeling plaats van
de gebiedsmanagers.
Parkeren Troelstralaan: aanvullend parkeeronderzoek is gedaan. Conclusie: er is voldoende
parkeergelegenheid aanwezig op loopafstand.
Domineeslaan: werkzaamheden zijn eind oktober afgerond. Bewoners worden geïnformeerd.
Bedrijventerrein De Weeren: binnenkort workshop om te bezien hoer de situatie hier kan verbeteren.
Cultureel centrum Bosnie-Herzigowina: morgenochtend een gesprek samen met de gemeente over hun
doelstellingen en activiteiten.
Park Zwanenburg: binnenkort vindt een rondleiding plaats door de heren Nijenhuis en Riesener bij de
Plesmanhoek. Wellicht kan deze locatie inspiratie geven voor ons park.
MK: heeft de evaluatiebijeenkomst van “Haarlemmereer voor elkaar” bijgewoond. Zaterdag 8 oktober vindt
een infomarkt plaats o.a. in het dorpshuis Badhoevedorp.
6 oktober vindt een informatieavond plaats in de Olm inzake Veilig Zwanenburg.
MG/MK: waren aanwezig bij Kernenoverleg. Dit overleg heeft geen toegevoegde waarde c.q. is niet effectief.
Kenbaar maken bij gemeente. Wij zijn meer gebaat bij een noordelijk kernenoverleg.
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8. Rondvraag en sluiting
MG: 23 november is het afscheid van Paul Kok als voorzitter Ondernemingsvereniging.
Op 28 oktober van 19.00 tot 21.00 vindt op de begraafplaats Zwanenburg de bijeenkomst “ZwanenburgHalfweg gedenkt” plaats.

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 5 oktober 2016
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

06-04-2016

Aanspreekpunt Eigen Haard is
de heer Stigt.

PV

Jan. 2017

02-12-2015

Fietsen bij NS station

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

Oversteek N200

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

Politiebureau Halfweg

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

parkeren Zwanenburgerdijk en
snelheid verkeer

PV

beheeroverleg

07-09-2016

Mogelijkheden park
Zwanenburg bekijken

PV

november

07-09-2016

Bellijst leden met achterstallige
contributie

LB

november
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